
                                              
 

Objaśnienia  do projektu budżetu gminy Krzykosy  na 2008 rok 
 
 
 

 Budżet gminy Krzykosy na 2008 rok zaplanowany został  po stronie dochodów w wysokości  

13 257 375 zł oraz  po stronie wydatków w wysokości 18 163 675 zł. 

Jako źródło pokrycia deficytu budżetu  w wysokości 4 906 300 zł zaplanowano pożyczkę  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 000 zł, kredyt   

długoterminowy w kwocie 4 000 000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych, która nie została  rozdysponowana 

w 2007 roku  w kwocie 906 300 zł . 

Na dochody gminy składają się subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody 

własne.  

           Subwencję ogólną na 2008 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów  

Nr ST3-4820-26/2007 w wysokości 7 007 327 zł. 

Subwencja ogólna składa się z: 

        -  części oświatowej w wysokości            4 304 672 zł 

        -  części wyrównawczej w wysokości      2 655 767 zł 

        -  części równoważącej w wysokości            46 888 zł  

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej, w wysokości 2 109 958 zł, 

której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca  oraz  

z kwoty uzupełniającej w wysokości 545 809 zł uzależnionej od gęstości zaludnienia . 

           W projekcie budżetu gminy na 2008 r zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 w następujących wysokościach:   

  a)   na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

dział 750 rozdz.75011 § 2010                  55 700 zł 

dział 754 rozdz.75414 § 2010     2 500 zł 

dział 852 rozdz.85212 § 2010             1 984 600 zł 

dział 852 rozdz.85213 § 2010                    1 600 zł 

dział 852 rozdz.85214 § 2010                    6 800 zł  

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy : 

dział 801 rozdz.80195 § 2030       15 222 zł 

dział 852 rozdz.85214 § 2030                      20 000 zł  

dział 852 rozdz.85219 § 2030                      13 600 zł  

dział 852 rozdz.85295 § 2030                      25 400 zł 

 



Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane  

w kwocie 13 000 zł tj. w wysokości wskazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. 5% tej kwoty czyli  

650 zł stanowi dochód gminy i został on zaplanowany w dziale 750 rozdz. 75011  § 2360. 

  Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-45/07 zaplanowano 

dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w wysokości  1 050 zł.   

Dochody własne to przede wszystkim dochody z podatków i opłat. 

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń 

przy zastosowaniu stawek tego podatku zwiększonych o 0,9% w stosunku do stawek uchwalonych na 

2007 rok z wyjątkiem stawki od 1 m2  powierzchni budynku mieszkalnego którą zwiększono o 5%. 

              Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały na podstawie ewidencji podatkowej stosując 

dla gospodarstw rolnych stawkę dla 1 ha przeliczeniowego w wysokości  równowartości pieniężnej  2,5 q 

żyta, a dla nieruchomości (do 1 ha)  dla  1 ha fizycznego użytków rolnych  równowartość 5q żyta. Średnia 

cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w wysokości 58,29 zł 

za 1 kwintal, a Rada Gminy zastosowała obniżkę do wysokości 37 zł. 

Stawka podatku rolnego na 2008 będzie wynosiła: 

          - z 1ha przeliczeniowego  37,00 zł x 2,5q =    92,50 zł 

          - z 1ha fizycznego            37,00 zł x 5q    =  185,00 zł. 

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawki ustalonej   

w odniesieniu  do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna,  obliczaną na 

podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez  nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 

poprzedzającego rok  podatkowy. 

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej. Średnia cena sprzedaży drewna 

została określona przez Prezesa   Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 147,28 zł za 1 m3.  

(MP Nr 79 poz. 846 z dnia 22 października 2007) 

Stawka podatku leśnego w roku 2008 będzie wynosiła  : 

147,28 zł x 0,220 m3 = 32,402 zł a dla lasów ochronnych 50%   = 16,201 zł. 

       Dochody  z tytułu podatku od środków  transportowych zaplanowano w wysokości 79 790 zł 

przyjmując wzrost stawek  o 5 % w stosunku do uchwalonych na 2007 rok. 

Nie wprowadzono opłaty z tytułu posiadania psów. 

Podatki i opłaty realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na 

podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku. 

 



Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 

zaplanowane zostały  w wysokości 10 000 zł tj. na poziomie roku 2007, ponieważ nie przewiduje się 

zwiększenia liczby podmiotów opłacających podatek w tej właśnie formie.           

Dochody z tytułu spadków i darowizn trudne są do oszacowania i na 2008 rok zaplanowano je  

w  wysokości 3 000 zł 

Podatek od  czynności cywilnoprawnych  zaplanowany został w wysokości 65 300 zł. 

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku  

w wysokości 25 000 zł. 

Dochody z tytułu opłaty targowej  zaplanowano również na podstawie przewidywanego 

wykonania bieżącego roku w wysokości 2 000 zł. 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  zaplanowane zostały w wysokości 80 000 zł na podstawie 

informacji składanych przez osoby zobowiązanych do jej uiszczenia.  

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na   podstawie wydanych 

decyzji w kwocie 69 000 zł.       

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w  projekcie 

budżetu Gminy w wysokości określonej przez  Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820-26/2007  

tj. w kwocie 1 657 914 zł.  Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany 

został   w wysokości 50 000 zł.         

Ponadto w dziale 756 zaplanowano dochody w wysokości 6 000 zł z tytułu zgłoszenia  

o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do działalności gospodarczej, 2 500 zł z tytułu kosztów 

egzekucyjnych i  8 000 zł  z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków. 

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach: 

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy  obwodów  łowieckich w kwocie 3 000 zł. 

- w dziale 700 z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowano na podstawie zawartych umów 

dochody w wysokości 6 617 zl 

- również na podstawie zawartych umów zaplanowano dochody z tyt. dzierżawy gruntów 5455 zł 

- w 2008 roku przewidziano do sprzedaży 10 działek budowlanych za kwotę 294 000 zł 

- z tytułu  najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano  kwotę 52 000 zł 

 Wpływy z tytułu opłat za wodę zostały zaplanowane w  wysokości  275 000 zł. 

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci  

w oddziałach przedszkolnych oraz w stołówkach szkolnych. 

W dziale 852 zaplanowano oprócz dotacji celowych dochody z tytułu usług opiekuńczych  

w kwocie 1 000 zł. 

 



Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni zostały zaplanowane na podstawie 

przewidywanego wykonania w roku bieżącym. 

Dochody z tytułu opłat za składowanie śmieci zostały zaplanowane w wysokości 2 500 zł. 

Ponadto w budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń  

i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.   

 

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano w wysokości 18 163 675 zł z tego: 

       - wydatki majątkowe     -    5 172 939 zł 

        - wydatki bieżące           -  12 999 736 zł 

          w tym :   płace i pochodne    -      6 504 971 zł 

               dotacje dla instytucji kultury   -         365 000 zł 

               dotacja celowa do Powiatu Średzkiego  -           14 695 zł 

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota -      5 172 939 zł  

co stanowi  planowanych    28 %  wydatków. Na inwestycje zaplanowano 5 172 939 zł. 

Kwota ta przeznaczona została na : 

- budowę kanalizacji sanitarnej w Sulęcinku  -    760 484 zł 

- budowę dróg      - 3 893 955 zł 

- rozbudowę szkoły w Murzynowie Leśnym  -    100 000 zł 

- rozbudowę garaży OSP w Pięczkowie i Krzykosach  -      63 000 zł    

- zakupy sprzętu     -      69 500 zł 

- budowę oświetlenia ulic    -    286 000 zł 

Budowa drogi Sulęcinek- Solec to inwestycja, której finansowanie planowane jest przy współudziale 

środków z UE. Budowa pozostałych dróg finansowana będzie z budżetu Gminy oraz z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulęcinku zaplanowana jest z udziałem środków z Mechanizmu 

Norweskiego oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ponadto zaplanowano rozbudowę szkoły w Murzynowie Leśnym oraz garaży w OSP Krzykosy i 

Pięczkowo. 

Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia  

w stołówkach szkolnych. 

W 2008 r. planuje się budowę oświetlenia ulicznego za 286 000 zł.  

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że płace od 1 stycznia 2008 wzrosną  

o 2,3 %.  

 



Odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 883 zł 

na etat i 147 zł na emeryta lub rencistę.  

Dla nauczycieli odpis na FŚS naliczono jako 110% kwoty bazowej ogłaszanej corocznie  

w ustawie budżetowej ( na 2008 rok 1 837,10 zł) 

W projekcie budżetu gminy na 2008 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 051 200 zł. 

Wydatki bieżące zostały zaplanowane z 2,3 % wzrostem biorąc pod uwagę średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3 %. 

Dla instytucji kultury jakimi są Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury zaplanowano 

dotację w wysokości  365 000 zł. 

Ponadto zaplanowano dotację dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie działania  Powiatowego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 14 695 zł.                                         

W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 90 000 zł,  

w wysokości nieprzekraczającej  1% planowanych wydatków budżetu. Ponadto w dziale 750 

zaplanowano rezerwę w wysokości 55 000 zł na wydatki jednostek pomocniczych gminy, a w dziale 754 

kwotę 20 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością gminy zaplanowano w poszczególnych 

rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 

W dziale 010 zaplanowano wydatki na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych oraz odpis dla 

Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego. 

W dziale 020 zaplanowano wydatki na zakup drzewek i krzewów. 

W dziale 400 zaplanowano środki na utrzymanie trzech hydroforni i sieci wodociągowych. 

W dziale 600 planowane wydatki obejmują zakup żużla, profilowanie i naprawę dróg, remonty 

chodników, odśnieżanie itp. 

W dziale 700 zaplanowano środki na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne oraz ogłoszenia 

prasowe o sprzedaży nieruchomości oraz na utrzymanie mieszkań komunalnych. 

W dziale 750 zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy, diety dla radnych oraz składki na 

WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich. 

Dział 751 to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. 

W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. na zakup paliwa do 

samochodów, na wydatki związane z badaniem kierowców i aktualizacją świadectw kwalifikacyjnych, 

drobnymi remontami pojazdów i motopomp oraz przeglądami technicznymi i ubezpieczeniem pojazdów  

i członków OSP. 

W dziale 756 zaplanowano wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków. 

 



W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od pożyczek i kredytów. 

Dział 801 obejmuje wydatki na utrzymanie dwóch Zespołów Szkolno Przedszkolnych oraz trzech 

Zespołów Szkół, Gminnego Ośrodka Oświaty oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie 

nauczycieli oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.  

W dziale 851 przewidziano środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz 

narkomanii uwzględniając Gminne Programy. 

Dział 852 Opieka Społeczna obejmuje wydatki na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także świadczenia rodzinne. 

Ponadto zaplanowano w tym dziale wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz wydatki na usługi opiekuńcze. 

W dziale 854 przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych a także dofinansowanie 

kolonii letnich. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki na utrzymanie wysypiska 

śmieci, oczyszczalni ścieków, oświetlenie ulic. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie 

świetlic wiejskich i dotację do instytucji kultury jaką jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie boisk 

sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz koszty przejazdu zawodników na zawody sportowe. 

 

Na 2008 rok zaplanowano przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości  

4 000 zł, pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatki GFOŚiGW 

przeznaczone zostały na czyszczenie biobloków w oczyszczalni ścieków oraz na zakup materiałów do 

remontu oczyszczalni a także na dofinansowanie budowy kanalizacji w Sulęcinku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


